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שר החקלאות מיהר
לקחת קרדיט על
ההסכם למניעת דיג
בספינות מכמורת  -אך
משרדו מסרב להשתתף
במימון ומעכב את
הוצאתו לפועל

ספינת דיג .מ׳ יממן את המם .בעיגול :אור׳ אריאל

הדגים מוזנים 7א1יא7
מאת עמיר בךד1ד

איך קורה ששר החקלאות אורי
^ אריאל לוקח לעצמו קרדיט על
אחד המהלכים המוצלחים ביותר שהיו
כאן בשנים האחרונות לשמירה על
הסביבה ,אך משרדו ממשיך לעכב את
הפרויקט?
לפני מספר שבועות ,אחרי ויכוחים
של חודשים ואחרי שנים שבהן סבל
הים מדיג פרוע שהביא להקטנה בכ
מויות הדגים מול חופי ישראל ,הועברו
בוועדת הכלכלה של הכנסת תקנות
חדשות שמגבילות את פעילות הדיג.
במרכז התקנות עמדה מגבלה על
דייגי המכמורת ,אותם דייגים שיוצאים
לים בספינות גדולות וגוררים אחריהם
רשתות ענק שלוכדות מכל הבא ליד,
ובדרך גם פוגעות בסביבה הימית.

על פי ההסכם ,שגובש בתיווכו של
יו״ר ועדת הכלכלה ח״כ איתן כבל8 ,
דייגים שהסכימו לפרוש ולגרוט את
ספינותיהם יקבלו פיצוי כולל של 16
מיליון שקל .עוד נקבע כי מחוף דור
צפונה ייאסר דיג מכמורת ,ובשאר
האזורים הוטלו מגבלות על הדיג.
ההסכם הוא פרי עבודה ממושכת
של החברה להגנת הטבע ורשות הטבע
והגנים שנאבקו לשנות את השיטה.
הכסף לפיצויים אמור לבוא ברובו
מגופים כמו משרד האוצר ורשות הט
בע והגנים .משרד החקלאות ,שאחראי
על התחום וחתום על התקנות ,אחרי
שכשל במשך שנים באכיפה בנושא,
סירב להשתתף בעלויות .למרות זאת
מיהרו השר אריאל ואנשי משרדו
לנכס לעצמם את ההצלחה .אריאל
כתב בפייסבוק" :היה לנו חשוב לקדם
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השותף הבכיר ביותר בתהליך ,אך
משך את רגליו מעניין הפיצוי ונעלם
לחלוטין .אני מפציר בך להורות לא
לתר על השתתפות המשרד במאמץ
המשותף ,למען הים ולמען הדייגים".
גם אנשי החברה להגנת הטבע פנו
לאריאל בנושא ,אך במשרד החקלאות
מסרבים להעביר את הכסף .במשרד
החקלאות סירבו להתייחס.

בכנסת תקנות חדשות שיעצרו את
המגמה השלילית ויאפשרו לענף הדיג
בישראל להתרומם מחדש".
אולם ברגע האחרון התברר שה־
דייגים יצטרכו לשלם מס על הפיצוי
שיקבלו .כדי למנוע את פיצוץ ההס
כם ,קבעה ועדת הכלכלה שהפיצוי
יהיה נטו .כל השותפים לתהליך דור
שים כעת ממשרד החקלאות להעביר
מתקציבו את סכום המס 2.7 ,מיליון
amirb@yedioth.co.il
שקל ,אך במשרד החקלאות מסרבים.
הדייגים
ובינתיים
ממשיכים לדוג כר
גיל עם רשתות שלו־
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כרות דגים קטנים.
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כתב לאריאל וכתב:
"לצערי ,משרד הח
קלאות אמור להיות
הפוסט בפ״סבוק של שר החקלאות

